
Workshop 
Rekrytera fler
frivilliga med 

hjälp av sociala
medier



Workshop 23 oktober 

Syftet med workshopen var att få er deltagare att förstå hur ni kan tänka kring 
sociala medier för att kunna rekrytera fler frivilliga. Diskussionsfrågorna under 
passet var följande: 

• Vem vill ni nå i er rekrytering (målgruppen)?
• Vad ska målgruppen känna, veta och göra?
• Vilken är den starkaste drivkraften för uppdraget (hos målgruppen)? 
• Vilka hinder finns? 
• Hitta en idé till ett inlägg – hur kan det se ut?
• Skapa inlägget! 

I nedan finns alla gruppsvar och ingångar till strategier, med många kreativa idéer 
på konkreta inlägg. 



En guldgruva för dig!

Materialet från workshopen är en guldgruva med massor av bra 
idéer med målgruppen i fokus!
I den interna Facebookgruppen ”Rekrytering Av Lagreglerade 
Kommunala Frivilliga Uppdrag” finns ett exempel från varje 
grupp. Inläggen innehåller texter och bilder eller filmer som 
berör. Nyttja det och inspireras i ditt fortsatta 
rekryteringsarbete. 

Lycka till!



Målgrupp: Vuxna, par eller ensamstående som vill ta 
emot barn i sitt egna hem, med äldre/utflugna barn 

Målgrupps-
beskrivning 
Vuxna, par eller 
ensamstående som vill ta 
emot barn i sitt egna hem, 
med äldre/utflugna barn. 
Behöver finnas utrymme hos 
föräldrarna i familjen, både 
fysiskt men också i 
engagemang och ork. 
Varierad geografisk miljö

Vad ska målgruppen 
känna, veta och göra? 
Känna: Engagemang, ansvar, 
medkänsla samt att de skulle kunna 
vara viktiga.

Veta: Vart de kan vända sig för att 
anmäla sitt intresse. Hur läget ser ut 
- att det finns ett stort behov 
överallt i samhället. 

Göra: De ska göra en 
intresseanmälan.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: man vill göra skillnad för 
någon.

Hinder: Duger jag verkligen som 
"familj"?

Idéer till inlägg
En filmsnutt- det "perfekta familjelivet". Tar 
oss igenom bildmaterial på ett hus, där 
smutsiga tonårskläder ligger på golvet, 
smutsiga skor i hallen. Visar vardagen hos ett 
familjehem som avlivar myten om "den 
perfekta familjen”

….

Spela på mångfald. Olika 
familjehemskonstellationer. Går att 
producera i bildformat eller filmsnuttar.

….

Bild på ett stort hjärta. Plats för fler i hjärtat -
bli familjehem! Interaktiv bild. Man pekar och 
drar en ledsen figur/bild av barn till det stora 
hjärtat -> som sedan leder en till en 
informationssida om olika frivilliga uppdrag.



Målgrupp: Stabila familjehem 

Målgrupps-
beskrivning 
Vi söker nya familjehem där 
personerna är mellan 30 och 
60 år och som har en stabil 
livssituation.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: engagemang, 
igenkänningsfaktor, 
nyfikenhet och sympati. 

Veta: vart de vänder sig till 
för att visa sitt intresse, att 
det är ett krävande uppdrag 
som också ger mycket 
tillbaka. De behöver fysisk 
plats.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: viljan att hjälpa ett barn. 

Hinder: Kontrollförlust

Idéer till inlägg

Ett familjehemsplacerat barn berättar hur 
denne hade det före placeringen och hur det 
har blivit efter. Till detta har vi två bilder som 
beskriver före och efter. Här kan vi också ha ett 
filmklipp. 
….

Ett film där bild visas på ett barn och där sedan 
ett familjehem berättar hur det har varit att 
vara familjehem. Familjehemmet kanske 
berättar om placeringen som "Vårt största 
äventyr". 
….

Bjuda in familjehem till föreläsning med 
erfarenhet av familjehem (exempelvis Lisbeth 
Pipping) och att de församlade efter 
föreläsningen får diskutera kring teman 
kopplade till föreläsningen.
…

Bjuda in familjehem till julmingel och servera 
glögg och tilltugg. Bjuda in någon som berättar 
om vikten av läsning och att denne avslutar att 
läsa en julberättelse. Allt detta är ett led i 
rekrytering då nöjda uppdragstagare är goda 
rekryterare.

Ett familjehemsplacerat barn 
berättar hur denne hade det före 
placeringen och hur det har blivit 
efter. Till detta har vi två bilder som 
beskriver före och efter. Här kan vi 
också ha ett filmklipp. 



Målgrupp: familjer med djur och plats

Målgrupps-
beskrivning 
Vi söker familjer som vill bli 
familjehem eller jourhem, 
som har djur och plats.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: glädje, intresse, 
stolthet och engagemang. 

Veta: att det finns barn som 
behöver dem och att deras 
insats gör skillnad. 
Samarbete med biologiska 
föräldrar ingår. Erbjuda 
trygghet, tid och stabilitet.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Engagemang och vilja att 
göra skillnad!

Hinder: Har jag det som behövs?

Idéer till inlägg

Vill du ta hand om mig?

En bild på ett barn/ungdom som håller ett 
djur.
….

Har du plats för mig?

Bild på ett barn i för stora stövlar som matar 
hönsen.
….

Såhär skulle varje barn vilja ha det:

Barns egna teckningar av sitt drömboende.
Vill du göra skillnad för ett barn?
Göra en film tillsammans med ett 
befintligt familjehem som lever i en 
miljö med djur som väcker 
igenkänning hos målgruppen.



Målgrupp: familjehemmet

Målgrupps-
beskrivning 
Ett familjehem: en familj 
med tid, plats och 
engagemang för att ta emot 
en syskontrio (6, 9 samt 12 
år gamla).

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: ett genuint 
engagemang för utsatta 
barn och att det är ett 
angeläget uppdrag. 

Veta: det kan vara ett 
krävande uppdrag som 
samtidigt ger mycket 
tillbaka. Samarbete krävs, 
stöd finns. Anmäla intresse!

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Viljan att hjälpa, önskan att 
göra gott, att vara behövd.

Hinder: att inte duga, rädsla för att bli 
granskad, ovisshet om uppdragets 
påverkan på den egna familjen/på livet 
i stort

Idéer till inlägg

Bild bakifrån på ett barns huvud med tovigt 
hår med texten "Vem ska reda ut det här".
….

Bild på et barn som sitter och gör läxor med 
texten "vem ska förhöra mig på glosorna?”
….

Bilder på barn:

"vem ska få min godnattkram"

"vem ska packa min matsäck”

"Vem ska plåstra om mig"
….

Värva någon känd profil som medverkar i en 
liten film på FB  och berättar om uppdraget.
….

Be uppdragstagare om hjälp, be dem 
beskriva vad uppdraget har gett dem med 
några få ord, använd det som ett citat i ett 
inlägg.

Bjuda in till frukost och en öppen 
föreläsning där ett familjehem 
berättar om sin upplevelse att vara 
familjehem.
….

Tyst och stilla hemma? Vill ni få in 
mer liv och rörelse i er familj?



Målgrupp: kontaktfamilj åt barn med neuropsykiatrisk 
problematik

Målgrupps-
beskrivning 
En kontaktfamilj. Ska vara 
intresserad av att ta emot 
ett barn med neuro-
psykiatrisk problematik.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna nyfikenhet, 
engagemang, empati. 

Veta: Målgruppen är barn 
med neuropsykiatrisk 
problematik. Uppdraget kan 
innebära ett långt åtagande. 
Kontinuerligt stöd till 
uppdragstagare. 

Göra: intresseanmälan.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Känslan av att göra något 
bra och hjälpa någon annan.

Hinder: klarar jag/vi av det? 

Idéer till inlägg

Har du plats i hjärtat för mitt barn? 
Se filmen om......



Målgrupp: unga, engagerade mön 

Målgrupps-
beskrivning 
Unga mön i 20-30 års åldern 
med tid och engagemang för 
andra människor.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: det är roligt, givande 
och meningsfullt.

Veta: det krävs inte några 
tidigare kunskaper, det är de 
personliga egenskaper som 
är viktiga. 

Göra: anmäla sitt intresse

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Glädje. 

Hinder: Tidsåtgång. Känslan av att 
man har brist på 
erfarenhet/förkunskap.

Idéer till inlägg

Gillar du att (......)? Ta med X nästa gång!
….

Vill du impa på tjejerna/killarna? Hjälp en 
människa!
….

Undrar du hur Nicklas har det? Hör av dig så 
kan Nicklas berätta för dig!

Bild som sticker ut: Ord som brukare 
generellt sätt vill göra: Fortnite, 
IKEA, FIFA19, Träna.

Mindre text: Vill du göra skillnad och 
ha kul på samma gång?….



Målgrupp: kärleksfullt familjehem

Målgrupps-
beskrivning 
Familjehem. Vanliga familjer 
med extra tid, engagemang 
och kärlek.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: engagemang på kort 
och lång sikt och känna att 
det är ett viktigt uppdrag. 
Vilja ge förutsättningslöst 
utan behov av att få något 
tillbaka från barnet. Få 
barnet att känna sig som en 
del i familjen.  Stå ut och 
vara uthållig.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Viljan att hjälpa.

Hinder: tid och utrymme. 

Idéer till inlägg

Riktade och personliga annonser, med te x  
beskrivning av ett barns intresse, för att få 
en familj att känna att detta passar oss, 
behöver inte vara en superfamilj eller känner 
igen sina egna barn. 

….

Annonser där vi inte beskriver barnens 
behov, utan vad de vuxna som tar emot 
barnet behöver för egenskaper och 
färdigheter.

Radioinlägg - familj som berättar att 
de har utrymme och nu har fått en ny 
familjemedlem. 

….

Bokmärke - annons på bibliotekens 
bokmärke som delas ut med lånade 
böcker.



Målgrupp: unga vuxna killar

Målgrupps-
beskrivning 
Kontaktperson: Unga vuxna 
killar i åldern 25-30 år som 
trygga, lugna förebilder med 
fritidsintresse av något slag.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: engagemang och 
vilja göra skillnad. De ska 
skapa en relation som i sin 
enkelhet kan vara 
livsavgörande för klinten -
inte underskatta dess värde. 
Göra: Anmäla intresse för 
uppdraget.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Någon gjorde något för 
mig i min ungdom, nu vill jag ge 
tillbaka. Pay it forward.

Hinder: känslan att det kräver en viss 
kompetens för att bli 
kontaktperson. Felaktiga 
föreställningar. Att inte duga.

Idéer till inlägg

Facebook: Ibland räcker det med ett 
telefonsamtal. Vill du bli kontaktperson? 
Kom och träffa oss så berättar vi mer! Anmäl 
dig här: www...
….

Film på Instagram med en uppdragstagare: 
Ett möte mellan kontaktperson och klient, 
som spinner på vårt Pay it forward. Tex med 
citat i text om vilken förebild 
kontaktpersonen hade när han var ung. 
(Kortlänk till mer info.)

Facebook: Har du eller din kompis tid 
för en fika? Tagga in en kompis som 
du tror vill göra skillnad för en 
ungdom. Läs mer här om att bli 
kontaktperson: www....
….



Målgrupp: Friskis & Svettis-medlemmar

Målgrupps-
beskrivning 
Vardagsmotionärer på 
Friskis&Svettis (medlemmar)

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: meningsfullhet, göra 
skillnad, liten insats betyder 
mycket, stimulerande, 
glädje, energi, lärorikt för en 
själv

Veta: ramar för uppdraget 
Göra: vilja engagera sig i soc
frivilligt arbete tex 
familjehem, kontaktperson, 
kontaktfamilj. Ha kul!

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Att få möjlighet att hjälpa 
en annan människa.

Hinder: Brist på stöd, krävande 
uppdrag, myndighetsrädsla, känna 
sig otillräcklig, okunskap.

Idéer till inlägg

Successtory: en film om min vecka som 
kontaktperson, familjehem etc

En blogg - mitt liv som kontaktperson etc

Din glädje, din styrka- till nytta för en 
annan. Kerstin behöver en 
träningskompis! Karim behöver en 
stark biokompis!

Bild och film som visar en 
friskisperson som berättar om sitt 
uppdrag och vad det ger i glädje och 
meningsfullhet.
….



Målgrupp: Barnfamiljer med äldre barn

Målgrupps-
beskrivning 
Barnfamiljer med äldre barn 
med tid och utrymme, 
boende i kommunens 
närområde som vill bli 
famljehem.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: Att de är 
betydelsefulla och viktiga.

Veta: de behövs för en 
längre tid. 

Göra: Vi vill att de ska 
anmäla sitt intresse!

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Att känna sig god genom 
att hjälpa ett barn.

Hinder: Rädslan för att misslyckas 
och att det ska bli för jobbigt.

Idéer till inlägg

Filmer om barn från två parallella 
världar där den ena åker på semester 
med sin familj och det andra barnet 
åker med socialsekreterare för 
placering. 

Text: 58% av familjehemsplacerade 
barn tvingas att lämna Gotland har 
du plats i ditt hem?



Målgrupp: Person med tid över och kunskap inom 
ekonomi och samhälle

Målgrupps-
beskrivning 
God man/förvaltare: En 
person med tid över, goda 
kunskaper kring 
privatekonomi och 
samhället, ansvarsfull och 
har en vilja att hjälpa 
medmänniskor.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: uppdraget är 
meningsfullt och gör skillnad 
för huvudmannen. 
Veta: uppdraget kan vara 
långsiktigt och tidvis 
utmanande. 
Göra: en intresseanmälan.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Att hjälpa andra, göra 
skillnad för den enskilde.

Hinder: Redovisning är 
avskräckande. Svårt med ekonomi. 
Rädsla för skadeståndsskyldighet.

Idéer till inlägg

Är du en hejare på administration? Vill du 
göra skillnad för en medmänniska? Bli god 
man här -> Länk.
….

När min huvudman fick bo kvar i sin bostad så 
kände jag mig stolt över min insats. Vill du 
också göra en insats? Bli god man här -> Länk. 

Kort filmsnutt med en god man som berättar 
om något som hen åstadkommit i sitt 
uppdrag.

Klarar du av att hantera din egen 
ekonomi? Då kan du också hjälpa 
någon annan! Bli god man här -> 
Länk. 

Kort filmklipp med en god man som 
utvecklar påståendet.
….



Målgrupp: Familj med plats i hjärta och hem

Målgrupps-
beskrivning 
Familjehem: en familj med 
extra plats i både hem och 
hjärta!

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: genom sitt 
engagemang känna att de 
kan forma framtiden för 
våra barn.

Veta: Du och din familj 
behövs.

Göra: Hör av dig! 
Intresseanmälan via... eller 
kontakta oss på tel....

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Utrymme (hjärta, tid, 
plats).

Hinder: Brist på utrymme.

Idéer till inlägg

Forma framtiden för våra barn. 
Bilder/annons/video som visar en ungdom 
som tar studenten med plakat från när 
hon/han var barn. Återblickar på barnets 
livsresa i familjehemmet, innan och efter 
placering.
….

Korta filmklipp ur vardagssituationer 
i familjehem, ex hämtning i skolan, 
skjutsande till träningen,  vuxen och 
barn gör fredagsmys ihop/läser 
läxor/borstar tänderna/gör något 
vardagligt tillsammans med 
följdfrågan: har du utrymme? Med en 
länkhänvisng. 

….



Målgrupp: Flerspråkiga 40-65-åringar

Målgrupps-
beskrivning 
Nya ställföreträdare: män 
och kvinnor i åldern 40-65 år, 
gärna flerspråkiga

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: att det är en 
möjlighet att göra 
samhällsinsats för någon 
som behöver hjälp

Veta: det kan vara något för 
alla att bli ställföreträdare 

Göra: gå in på länk/hemsida 
och anmäla intresse.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Viljan att hjälpa någon 
som behöver hjälp.

Hinder: Låg ersättning, högra krav, 
tidsbrist, svårt att få hjälp vid 
problem i uppdraget

Idéer till inlägg

Information om inspirationsföreläsning för 
ställföreträdare som får ta med sig en person 
som inte är ställföreträdare i dagsläget.
….

Film med ställföreträdare som visar med 
konkreta exempel vad uppdraget innebär.

….

Serietidningsformat med olika 
personer som behöver hjälp på olika 
vis. För att konkretisera vad 
uppdraget kan gå ut på. Tänkt för 
Facebook.

….



Målgrupp: Lösningsorienterad och samhällsintresserad 
40-60-åring

Målgrupps-
beskrivning 
Ställföreträdare i ålder 40-
60. Män eller kvinnor som 
har god kunskaper om 
svenska samhället och en 
vilja att lösa problem och 
finna svar och information.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: kan göra skillnad för en 
enskild person. 
Veta: Det är ett långsiktigt 
samarbete med en annan 
person där du samtidigt lär dig 
mycket om samhället och 
utmanas att lösa problem.
Göra: Anmälan till 
informationsträff!

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Känna sig behövd! 

Hinder: Klarar jag av det här?

Idéer till inlägg

Gillar du att vara spindeln i nätet?
….

Årstidsrelaterade inlägg:
Halloween - Är våra uppdrag skrämmande. 
Ring så berättar vi mer.
Jul - Inte bara ge. Du får något också!
Nyår - Har du lovat dig själv att bli en bättre 
människa! Vi berättar hur!
Påsk - Nytt liv efter Påsk!
….

Halloween! (Bild)

Verkar våra uppdrag skrämmande!

….

Jul (Bild på paket)

Det handlar inte bara om att ge - Du får 
något värdefullt tillbaka!

Anmäl dig till vår informationsträff så 
berättar vi mer om uppdraget som god man!

Olle behöver din hjälp!

….

Jag fick hjälp med min ekonomi!

….

Anna hjälpte mig med 
myndighetskontakter!



Målgrupp: Vuxna med utflugna barn

Målgrupps-
beskrivning 
Familjehem; En eller två 
vuxna i en familj med barn 
som just håller på att "flyga 
ut"

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: de är behövda, har 
plats och känslomässigt 
engagemang för att ta emot 
barn/unga. 

Veta: det är ett omfattande 
uppdrag för kortare eller 
längre tid och att de får stöd i 
uppdraget. 

Göra: en intresseanmälan.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Att göra något 
meningsfullt genom att hjälpa 
barn/unga 

Hinder: Binder upp sig och blir åter 
begränsad.

Idéer till inlägg

Vägled ett barn/ ungdom in i vuxenlivet!

….

En film där en uppdragstagare berättar om 
sin tveksamhet inledningsvis och sedan hur 
berikande uppdraget blev.

….

En seriestrip. 1:a bilden: paret pratar om alla 
möjligheter som finns nu när barnen flyttar 
ut. Nästa handlar om att en möjlighet skulle 
vara att göra något meningsfullt som att ta 
emot en ungdom. Sista bilden i färg som visar 
positiv samvaro.

….

En bild eller en film som visar på en 
positiv samvaro mellan en vuxen och 
en ungdom. 

…..

Möt framtiden genom att göra något 
meningsfullt!

…..



Målgrupp: 30-70-åringar med god samhällskunskap

Målgrupps-
beskrivning 
Ålder 30-70 år: Män och 
kvinnor med tid över och 
med kunskap om svenska 
samhället.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: engagemang, ansvar 
och vilja att hjälpa andra.

Veta: Viktigt att man har goda 
kunskaper i svenska samhället 
och språket. Gärna även 
språkkunskaper i andra språk.

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Vilja att hjälpa en 
medmänniska.

Hinder: Kan ta lång tid att bli av med 
uppdraget.

Idéer till inlägg

Vill du vara med och skapa trygghet för 
någon?

….

Bild med personer från olika nationaliteter. 
Text med budskapet på olika språk.

….

Vill du ha ett viktigt och meningsfullt 
uppdrag? Bli god man

….

Bild och text: BLI GOD MAN. Ha med 
direktlänk till mer information om uppdraget 
och intresseanmälan.

….

Bild med text tillsammans med en stor röd 
knapp att trycka på.

…..

Dela med dig av din tid och kunskap. 
…..

XXX behöver din hjälp? Har du tid?

….



Målgrupp: socialt engagerad som är van vid unga

Målgrupps-
beskrivning 
En kontaktfamilj: 
Ensamstående eller par, med 
eller utan barn. Kanske man 
tidigare haft frivilliga uppdrag 
inom frivilligsektorn eller är 
social engagerad på annat 
sätt? Man har erfarenhet av 
barn och ungdomar på något 
sätt. Fysiskt utrymme finns.

Vad ska 
målgruppen känna, 
veta och göra? 
Känna: lockade av uppdraget!
Veta: vad uppdraget kan få för 
betydelse för en ungdom. Hur 
behovet ser ut. Tidsaspekten 
på uppdraget .
Göra: Höra av sig till oss!

Drivkrafter & hinder  
Drivkraft: Få utlopp för sitt eget 
engagemang att göra gott, eftersom 
livssituationen nu ser ut som den gör.

Hinder: Tidsaspekter - man känner att 
man inte har tid....just nu.
Ovisshet - när får man uppdraget och 
hur länge pågår det?

Idéer till inlägg

Innebandyklubben hjälper oss att lyfta 
behovet på ett udda sätt. 

Scen: Innebandymatch. Mitt i en match fryses 
allt - förutom en spelare som nämner något 
om behovet "vi behöver bli fler" - nästa klipp: 
matchen forts som om inget hänt -> länk.

Vill du få utlopp för ditt sociala 
engagemang? 
Växlande bilder, där text om 
uppdragets kärna, i citatform, ex: 

"Vi blev en viktig del av barnets 
nätverk" .... etc

Hör av dig till oss om du vill bli 
kontaktfamilj (länk till hemsida)



Workshopledare

Vi som höll i workshopen kommer från Identx kommunikation. Har du någon 
fråga till oss? 

Lekledare: 
Staffan Emanuelsson, staffan@identx.se

Bakom spakarna: 

Sandra Gilén, sandra@identx.se

Moderator för dagarna: 
Lovisa Göransdotter, lovisa@identx.se
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